Leerlingen uit het praktijkonderwijs (Pro) en voortgezet
speciaal onderwijs (VSO) aan de slag in de gehandicaptenzorg
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De opleiding woonhulp is bestemd

Prisma, Stichting Speciaal Onderwijs Leiden,

voor leerlingen van het VSO en

Auris College Leiden en het Waterland.

de bovenbouw van het Praktijk
onderwijs. Oud-leerlingen van deze
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De Vereniging Gehandicaptenzorg Neder
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instelling voor gehandicaptenzorg.

perking aan de slag te krijgen op de arbeids
markt. Hierbij hebben zorgaanbieders ook

In de gehandicaptenzorg verwachten we de

een eigen verantwoordelijkheid om door
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daan aan de inspanningen in het kader van
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het sociaal akkoord en de Participatiewet.

medewerkers die eenvoudige werkzaam
heden betrouwbaar kunnen uitvoeren.

Selectie van kandidaten

Dit verlicht de taken van het begeleidend
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personeel. De opleiding tot woonhulp is

zin hebben in het werken in de gehandicap

afgeleid van de opleiding Zorghulp en

tenzorg. Daarnaast moeten zij in staat zijn

AKA en leidt op voor een functie onder

om laagcomplexe handelingen zelfstandig
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te leren uitvoeren aan de hand van richtlijnen

voor deelnemers die niet in staat zijn een

en zelf hulp in te schakelen als dat nodig is.

MBO-diploma te behalen.

Ook moeten zij kunnen communiceren met
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opleiding woonhulp gehandicaptenzorg een
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Het opleidingstraject
De opleiding duurt 1 tot 1,5 jaar. De leer
lingen volgen gedurende de opleiding
minimaal een halve dag theorie per week en
minimaal anderhalve dag stage binnen de
gehandicaptenzorg, waarbij zij de praktische
vaardigheden leren. Zij worden tijdens de
stage begeleid door begeleiders uit de in
stelling. De opleiding wordt afgesloten met
een examen. Na het behalen hiervan krijgt

Theoriemateriaal woonhulp gehandicap-

de leerling het certificaat woonhulp uitge

tenzorg: aansluitend bij de vaardigheden

reikt. Calibris en VGN willen deze opleiding

die geleerd moeten worden, is theorie

in 2015 door de branche laten certificeren.

materiaal ontwikkeld. De leerstof die nodig

Dit verhoogt de waarde van het certificaat.

is om de taken goed te kunnen uitvoeren
is ingedeeld naar thema’s waaronder: wer

Opleidingsmaterialen

ken als woonhulp, de cliënten, taken in de

Functieprofiel woonhulp: aan de basis van

woonruimtes, voeding, wassen en vrijetijds

het opleidingstraject woonhulp gehandi

besteding.

captenzorg ligt het functieprofiel woonhulp.
Hierin zijn de drie kerntaken en de werk
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processen beschreven, de beroepscontext

een regeling opgesteld waarin de voor
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praktijkexamen zijn beschreven. Daarnaast

behoeve van het opleidingstraject woonhulp

zijn er drie theorietoetsen beschikbaar en

ouderenzorg.

het theorie- en praktijkexamen ter afsluiting
van de opleiding.

Praktijkopdrachten woonhulp gehandicaptenzorg: deze zijn ontwikkeld op basis van

Handleiding voor de begeleider in

het functieprofiel en ingedeeld naar de drie

de praktijk: deze biedt de begeleiders

kerntaken: ondersteunen bij huishouden,

informatie over het doel van de stage,

bij vrijetijdsbesteding en bij facilitair werk.

de doelgroepen, de opzet van de stage,

Alle opdrachten bestaan uit een introductie

de didactische uitgangspunten en de

van de taak, een checklist met kwaliteiten

benodigde begeleiding door de werk

waardoor leerling en begeleider weten wat
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Het opleidingstraject woonhulp gehandi
captenzorg is in opdracht van Gemiva-SVG
Groep, Auris College, ’s Heeren Loo, Limes
praktijkonderwijs, SSOL, Praktijkschool
Waterland, VSO Prisma en VSO Het Duin
ontwikkeld door Calibris, kenniscentrum voor
leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport.
Contact namens de scholen
Gep Rietkerk
Stage coördinator
Limes praktijkonderwijs
M: 06-81150953
E: g.rietkerk@limes-katwijk.nl
Contact namens de werkgevers
Astrid de Bruyn
Manager Academie voor zelfstandigheid
‘s Heeren Loo
T: 071-05791880
E: academie.leiden@sheerenloo.nl
Len Steenhoek
Regionaal strategisch adviseur
Calibris Kenniscentrum Zorg Welzijn en Sport
M: 06-14536000
E: l.steenhoek@calibris.nl

